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 วนัท่ี 11 เมษายน 2557 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2556 
2. ข้อมลูบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ 
3. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
4. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและการมอบฉนัทะ 
5. ข้อมลูกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องน ามาในวนัประชมุ) 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี และ/หรือ งบการเงิน 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 
 

ด้วยกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ขึน้ในวนัศกุร์ที่ 25 เมษายน 2557 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 
วำระที่ 1 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในปี 2556 และรับรองรำยงำนประจ ำปี 2556 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556 ไว้ในรายงานประจ าปี 
2556 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว โดยมีรายละเอียดตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร:  เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานใน
รอบปี 2556 และรับรองรายงานประจ าปี 2556   

 
วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิส ำหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ก าหนดว่าคณะกรรมการ
ต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัประจ าปี 

งบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดยผู้สอบ
บญัชีได้แสดงความเห็นวา่ งบการเงินดงักลา่วได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่สง่มาด้วย 1 (หวัข้อ “งบการเงิน”) โดยฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2556 ที่ผา่นมา สามารถสรุปสาระสาคญัได้ดงันี ้

http://www.agoda.com/th-th/grand-millennium-sukhumvit-hotel/hotel/bangkok-th.html
http://www.agoda.com/th-th/grand-millennium-sukhumvit-hotel/hotel/bangkok-th.html
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งบกำรเงนิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 (หน่วย : ล้ำนบำท) 
สินทรัพย์รวม 4,836.42 
หนีส้ินรวม 444.64 

ทนุช าระแล้ว 320.00 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น 4,391.78 
รายได้รวม 3,928.89 

รายได้ตามสญัญา 3,909.61 
ก าไรสทุธิ 1,206.30 
ก าไรตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 4.93 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานความถูกต้องจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว 

จ ำนวนเสียงที่ ต้องกำร: คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำร 

ปี 2556 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ซึ่ง
ก าหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุ
จดทะเบียน เว้นแตบ่ริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกวา่นัน้ 

บริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดสรรก าไรสทุธิจ านวน 8.00 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย ซึ่งท าให้เงิน
ส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึน้จาก 24.00 ล้านบาท เป็น 32.00 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน) 

พร้อมกนันี ้บริษัทได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2556 โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทก าหนดว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิจากงบ
เฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่กฎหมายก าหนดและ
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่
กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร”  

ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2556 บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับปี จ านวน 1,206.30 ล้านบาท และคิดเป็นก าไรต่อ
หุ้น หุ้นละ 4.93 บาท ซึ่งบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยค านึงถึงสภาวะการประกอบธุรกิจ สภาวะทาง
การตลาด โอกาสในการลงทนุและปัจจยัอื่นที่เก่ียวข้องแล้ว พบว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปัน
ผลในอตัราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินจ านวนไมเ่กิน 768.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 63.67 ของ
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ก าไรสทุธิส าหรับปี ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2556 และก าไรสะสมในส่วนของก าไรจาก
กิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ทัง้นี ้เงินปันผลดงักลา่วจะได้รับยกเว้น ไมต้่องหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เหน็สมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็นส ารองตาม
กฎหมาย และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2556 ดงันี ้  

1) พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจ านวน 8.00 ล้านบาท เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย รวมเป็น 32.00 ล้าน
บาท ซึง่คดิเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบริษัท 

2) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 768.00 ล้านบาท 
เป็นการจ่ายจากก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2556 และก าไรสะสมในสว่นของก าไรจากกิจการที่ได้รับการ
สง่เสริม การลงทนุ (BOI) ทัง้นี ้เงินปันผลดงักลา่วได้รับการยกเว้น ไมต้่องหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย   

ทัง้นี ้ก าหนดให้วนัพฤหสับดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการได้รับเงินปันผล 
โดยจะรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัศกุร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 และจ่ายปันผลใน
วนัศกุร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 

จ ำนวนเสียงที่ ต้องกำร: คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที่ 4 พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17
ก าหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งใน
สาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้  และกรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

ปัจจบุนั บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 9 ทา่น ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 

1.  นายคิล ยงั ล ี กรรมการ 
2.  นายเชิง จิน ล ี กรรมการ 
3.  นายบญุชว่ย ก่อกิจโรจน์ กรรมการอิสระ 

ปัจจบุนับริษัทยงัไมม่กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้
เสยีได้พิจารณาคณุสมบตัิในด้านตา่งๆ โดยดถูึงความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ
จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในชว่งที่ผา่นมาแล้ว เห็นวา่กรรมการทัง้
3 ทา่นมีคณุสมบตัเิหมาะสม สมควรได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ โดยประวตัิ
ยอ่และข้อมลูของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบั
เข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการล าดบัที่ 3 จะเป็นกรรมการอิสระ   เนื่องจากมีคณุสมบตัิสอดคล้อง
กบัข้อก าหนดตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

จ ำนวนเสียงที่ ต้องกำร: คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วำระที่ 5 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่าการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
(2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม ส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
ประจ าปี 2557 ได้ผา่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดบัรายได้และระดับมูลค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วง
เดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว 
เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 ให้คงอตัราเดียวกบัปี 2556 

 
ประธำน
กรรมกำร 

กรรมกำร 
ประธำน
กรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

คา่เบีย้ประชมุ(บาท/คน/ครัง้) 40,000 15,000 15,000 15,000 

คา่ตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน) 40,000 15,000 15,000 15,000 

คา่เดนิทาง (บาท/คน/ครัง้) 7,500 7,500 7,500 7,500 

คา่ท่ีพกั (กรณีมีความจ าเป็น)  ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 

หมายเหต ุ 1) เบีย้ประชมุจา่ยให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชมุ 
 2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารพิจารณาไมรั่บเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนในสว่นนี ้

2) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินค่าบ าเหน็จประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานโดยให้ค านวณจ่าย
ตามระยะเวลาที่กรรมการด ารงต าแหน่ง และมอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินการจดัสรรค่าบ าเหน็จ
ประจ าปีให้กบักรรมการแตล่ะทา่นตามที่เห็นสมควร  

โดยมลูคา่รวมคา่ตอบแทนทัง้สองสว่นเป็นจ านวนไมเ่กิน 13.50 ล้านบาท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  
2557 ตามที่เสนอ 

จ ำนวนเสียงที่ต้องกำร: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่มาประชมุ 
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วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากส านกังาน เอ.
เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้แก่ นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 0076 หรือ นางณฐัสรัคร์ สโรชนันท์
จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4563 หรือ นายสมุิตร์ ขอไพบลูย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4885 หรือ นาย
ชยัยุทธ องัศุวิทยา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จากส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2557 พร้อมเสนอให้พิจารณาและอนมุตัิค่าสอบบญัชีของบริษัท 
ประจ าปี 2557 เป็นเงินจ านวน 1,060,000 บาท 

อนึง่ ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอ และส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบั
บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่ว 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฎิบัติงานของส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในปีที่ผ่านมา มี
ความเห็นว่า ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผู้ สอบบัญชีของส านักงานมีความเช่ียวชาญด้านการ
ตรวจสอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง รวมทัง้ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในเร่ืองเก่ียวกบับญัชี ภาษีอากร 
และระบบควบคมุภายในได้เป็นอยา่งดี ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการแต่งตัง้ 
ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ส าหรับค่าสอบบญัชีประจ าปี 2557 ที่
ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้เสนอมานัน้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมกบัประเภท
ธุรกิจและขนาดธุรกรรมของบริษัท 

ข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท 

ค่ำบริกำร 
ค่ำตอบแทน  
ปี 2557 

ค่ำตอบแทน 
ปี 2556 

เพิ่มขึน้ 
(บำท) 

ค่ำสอบบัญชี (Audit Fee):    
- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 520,000  500,000  20,000  

- คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 
(บาท) จ านวน 3 ไตรมาส 510,000 450,000  60,000  

- คา่สงัเกตกุารณ์ตรวจนบัสตอ็คคงเหลือ  
(บาท/ครัง้) 30,000  20,000  10,000  
รวมค่ำสอบบัญชีส ำหรับปี (บำท) 1,060,000 970,000 90,000 

ค่ำบริกำรอ่ืน (Non-Audit Fee):    
- คา่ตรวจรายงานบีโอไอ (บาท/ฉบบั) 20,000  20,000  - 
หมายเหต ุ คา่บริการข้างต้นไมร่วมคา่ใช้จา่ยอ่ืน ซึง่ผู้สอบบญัชีจะเรียกเก็บตามคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ การแตง่ตัง้ นางเกษรี ณรงค์เดช 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 0076 หรือ นางณฐัสรัคร์ สโรชนนัท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4563 หรือ นาย
สมุิตร์ ขอไพบลูย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4885 หรือ นายชยัยทุธ องัศวุิทยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่
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3885 จากส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลัน่กรอง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว 

จ ำนวนเสียงที่ ต้องกำร: คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วำระที่ 7  พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำม)ี 

บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมสีทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวนัพธุที่ 12 
มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบยีนในวนัพฤหสับดีที่ 13 มีนาคม 2557 

บริษัทได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2557 
ฉบบันี ้พร้อมเอกสารประกอบการประชมุและแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.bjc1994.com ใน
หวัข้อ ข้อมลูผู้ ถือหุ้น–การประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีห้ากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีค าถามต้องการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นที่เก่ียวข้องกบั
ระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งค าถามล่วงหน้า ให้บริษัทภายในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 ได้ที่อีเมล์ 
ir@bjc1994.com  

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์
จะแต่งตัง้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน  โปรดกรอก
รายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ โดยเลือกแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ที่แนบมาพร้อมหนงัสือนี ้พร้อม
แนบหลกัฐานตามที่ก าหนด และส่งเอกสารกลบัมาถึงบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 รายละเอียดวิธีการ
ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและการมอบฉนัทะปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 4 ทัง้นีเ้พื่อให้การลงทะเบียนในการเข้า
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนพร้อมยื่นเอกสารเพื่อ
การตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. เป็นต้นไป 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
 (นางสาวผกาวล ีเจียรสวสัดิว์ฒันา)  
 ประธานกรรมการ 
 
 
หมำยเหตุ : บริษัทน าส่งรายงานประจ าปี 2556 ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปของซีดีรอม ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงาน

ประจ าปี 2556 ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อขอรับได้ท่ีเลขานกุารบริษัท โดยกรอกรายละเอียดแสดงความจ านงใน
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี และ/หรือ งบการเงิน (ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 8) และส่งโทรสารไปยังหมายเลข          
0-3889-3711 หากมีข้อสงสยักรุณาตดิตอ่เลขานกุารบริษัทได้ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 0-3889-3709 ตอ่ 106 

 

 

mailto:ir@bjc1994.com
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สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดตำมวำระ 

 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 

1.1  นำยคิล ยงั ล ี   

[รูปถ่าย] 
ต ำแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

อำย ุ : 70 ปี 

สัญชำต ิ : เกาหลใีต้ 
 

คุณวุฒกิำรศึกษำ : ปริญญาตรี   สาขา Aeronautical Mechanical 
Engineering มหาวิทยาลยั Korean National Aviation 
College  

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 88 
ปี 2554 

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรบริษัท : 20 ปี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน : ปี 2556-ปัจจบุนั ต าแหนง่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2537-2555 ต าแหนง่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี จ ากดั 

กำรถอืหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 16.75  

กำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร / ผู้บริหำร ในกิจกำรอื่น  

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน (ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ) 

: - ไมม่ี - 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : - ไมม่ี - 

 กิจการอื่นท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบับริษัท 

: - ไมม่ี - 

ข้อพพิำททำงกฎหมำยที่เป็นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

: - ไมม่ี - 

คุณสมบัตต้ิองห้ำมตำมพระรำชบัญญัต ิ
บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ี - 
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กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี 2556 

 ประชมุคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : - 

 ประชมุคณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง : 12/12 ครัง้ 

กำรแต่งตัง้/เลือกตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรแต่ละชุด 

  วันที่ได้รับแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร 

วันที่ได้รับกำรเลือกตัง้
กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง 

(ครัง้ล่ำสุด) 

 คณะกรรมการบริษัท : 15 เม.ย. 2537 9 พ.ค. 2556 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : - - 

 คณะกรรมการบริหาร : 7 มิ.ย. 2554  16 พ.ค. 2556 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง : 13 พ.ย. 2555 16 พ.ค. 2556 
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1.2  นำยเชงิ จิน ล ี   

[รูปถ่าย] 

ต ำแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงาน
โครงการ  

อำย ุ : 38 ปี 

สัญชำต ิ : เกาหลใีต้ 
 

คุณวุฒกิำรศึกษำ : ปริญญาโท   สาขาวิศวกรรมเคม ีมหาวิทยาลยัฮานนาม 

ปริญญาตรี   สาขาวศิวกรรมเคม ีมหาวิทยาลยัฮานนาม 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 88
ปี 2554 

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรบริษัท : 3 ปี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน : ปี 2556-ปัจจบุนั ต าแหนง่ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการสายงาน
โครงการ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2549-2555 ต าแหนง่ ผู้จดัการโครงการ บริษัท บีเจซี 
เฮฟวี่ อินดสัทรี จ ากดั 

กำรถอืหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 0.16 

กำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร / ผู้บริหำร ในกิจกำรอื่น  

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน (ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ) 

: - ไมม่ี - 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : - ไมม่ี - 

 กิจการอื่นท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบับริษัท 

: - ไมม่ี - 

ข้อพพิำททำงกฎหมำยที่เป็นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

: - ไมม่ี - 

คุณสมบัตต้ิองห้ำมตำมพระรำชบัญญัต ิ
บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ี - 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี 2556 

 ประชมุคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : - 

 ประชมุคณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง : - 
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กำรแต่งตัง้/เลือกตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรแต่ละชุด 

  วันที่ได้รับแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร 

วันที่ได้รับกำรเลือกตัง้
กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง 

(ครัง้ล่ำสุด) 

 คณะกรรมการบริษัท : 22 ก.ค. 2554 9 พ.ค. 2556 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : - - 

 คณะกรรมการบริหาร : 7 มิ.ย. 2554 16 พ.ค. 2556 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง : - - 
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1.3  นำยบุญช่วย ก่อกิจโรจน์   

[รูปถ่าย] 
ต ำแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

อำย ุ : 48 ปี 

สัญชำต ิ : ไทย 
 

คุณวุฒกิำรศึกษำ : ปริญญาโท   สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ปริญญาตรี   สาขาวศิวกรรม  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ปริญญาตรี   สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ปริญญาตรี   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ปริญญาตรี   สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ปริญญาตรี   สาขาวิทยาการจดัการ
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92 
ปี 2554 

หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
รุ่น 13 ปี 2556 

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรบริษัท : 3 ปี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน : ปี 2556-ปัจจบุนั ต าแหนง่ กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ  บริษัท บเีจซ ีเฮฟวี่ อินดสัทรี จ ากดั 
(มหาชน) 

ปี 2554-2555 ต าแหนง่ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ 
อินดสัทรี จ ากดั 

ปี 2554-ปัจจบุนั ต าแหนง่ ท่ีปรึกษาและวิทยากรอิสระ 

กำรถอืหุ้นในบริษัท : - ไมม่ ี- 

กำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร / ผู้บริหำร ในกิจกำรอื่น  

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน (ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ) 

: - ไมม่ี - 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : - ไมม่ี - 
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 กิจการอื่นท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบับริษัท 

: - ไมม่ี - 

ข้อพพิำททำงกฎหมำยที่เป็นคดีอำญำในศำลที่
ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

: - ไมม่ี - 

คุณสมบัตต้ิองห้ำมตำมพระรำชบัญญัต ิ
บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

: - ไมม่ี - 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี 2556 

 ประชมุคณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครัง้ 

 ประชมุคณะกรรมการบริหาร : - 

 ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง : - 

กำรแต่งตัง้/เลือกตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรแต่ละชุด 

  วันที่ได้รับแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร 

วันที่ได้รับกำรเลือกตัง้
กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง 

(ครัง้ล่ำสุด) 

 คณะกรรมการบริษัท : 7 มิ.ย. 2554 9 พ.ค. 2556 

 คณะกรรมการตรวจสอบ : 7 มิ.ย. 2554 15 พ.ค. 2556 

 คณะกรรมการบริหาร : - - 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง : - - 
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2. ข้อมูลกำรถอืหุ้นสำมัญในบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน) 

ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร จ ำนวนหุ้น คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. นายคิล ยงั ล ี 53,600,000 ร้อยละ 16.75 

2. นายเชิง จิน ล ี 500,000 ร้อยละ 0.16 

3. นายบญุชว่ย ก่อกิจโรจน์ - - 

 

 

3. ข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจกำรอื่นๆ 

ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็น
กรรมกำร 

บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท/กิจกำรอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจด

ทะเบียน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัท/
กิจกำรที่แข่งขนัหรือ

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัท 

จ ำนวน ประเภทกรรมกำร 

1. นายคิล ยงั ล ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

2. นายเชิง จิน ล ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

3. นายบญุชว่ย ก่อกิจโรจน์ ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
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4. ข้อมูลของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรอิสระ 

บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของ
บริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด นอกจากนี ้ผู้ที่จะเสนอแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะอื่นท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

 

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

รำยชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติ
เป็นกรรมกำรอิสระ 

นำยบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ 

การถือหุ้นในบริษัท 

- จ านวนหุ้น 

- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไมม่ี 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัทหรือนิติบคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีผ่า่นมา 

-  เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง 

หรือทีป่รึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

-  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ ทีป่รึกษา
กฎหมาย) 

-  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้ / ขายวตัถดุิบ / สนิค้า / 

บริการ / การให้กู้ยมืเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบขุนาดของ
รายการด้วย 

 

 

ไมม่ี 

 

ไมม่ี 

 

ไมม่ี 
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สง่ที่สง่มาด้วย 3 

ข้อบังคับบริษัทเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 31  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่ 
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจ านวน
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้อง
จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 32 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า  
เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ 
ในเร่ืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้  
ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่
น้อยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่า  
ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้  
ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้ น  
ซึง่มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดั
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ  
ผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน
วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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ข้อ 34  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่
ในท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธาน
ในท่ีประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 35   ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วน 
ได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้
กรรมการ และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น  
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่

ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลกิบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 36 กิจการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี  ้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร 
(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(7) กิจการอื่น ๆ 
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เงนิปันผลและเงนิส ำรอง 

ข้อ 44  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้ น หุ้ นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้ นบุริมสิทธิและก าหนดให้  
หุ้ นบุริมสิทธิได้ รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้ นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่าย  
เงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้  
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสอืพิมพ์เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัด้วย 

ข้อ 45  บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกั
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน  
จดทะเบียน 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 4 
 

วิธีกำรลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นและกำรมอบฉันทะ 
 
1. กำรลงทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุก่อน
เวลาประชมุ ได้ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ของวนัศกุร์ที ่25 เมษายน 2557 

 
2. กำรเข้ำประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสอืเดินทางฉบบัจริง (กรณีผู้ ถือหุ้นเป็น
ชาวตา่งประเทศ) เพือ่ลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขช่ือ-สกลุ ต้องแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วด้วย 

 
3. กำรมอบฉันทะ 

- ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตาม
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมาพร้อมกนันี ้

- กรณีทีผู่้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ สามารถมอบฉนัทะให้ : 
1)  นายบญุช่วย ก่อกิจโรจน์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ หรือ 
2)  รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ หรือ 
3)  นายนพดล ธีระบตุรวงศ์กลุ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

- เพือ่ความสะดวก โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษัท ภายในวนัจนัทร์ที่ 21 เมษายน 
2557 โดยกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความที่ส าคญั ผู้มอบฉนัทะต้อง
ลงนามก ากบัไว้ทกุแหง่ หนงัสอืมอบฉนัทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
เอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรมอบฉันทะ 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้
 หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉนัทะและปิดอากรแสตมป์

เรียบร้อยแล้ว 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉนัทะ

เป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
 ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทาง

ฉบบัจริง (ในกรณีผู้มอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสาร
ดงัตอ่ไปนี ้
 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล

ตามหนงัสอืรับรองนิติบคุคล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉนัทะ

เป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มีอ านาจลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
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 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลซึ่งรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

 กรณีผู้มอบอ านาจเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้แนบส าเนาหนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลซึ่ง
ออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลดงักล่าว
จะต้องผา่นการรับรองจากโนตารีพบัลคิ (Notary Public) หรือหนว่ยราชการท่ีมีอ านาจไมเ่กิน 3 เดือน 

 ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ ลงนามรับรองความถกูต้อง
ของค าแปล 

 ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทาง
ฉบบัจริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพือ่ลงทะเบียน 

(3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยที่ รับฝำกและดูแลหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้
ลงทุนต่ำงประเทศที่ เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรำกฎชื่อในทะเบียน ได้แต่งตัง้ผู้รับมอบฉันทะเข้ำประชุมตำม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ผู้มอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารและผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนี ้
 หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นนกัลงทนุต่างประเทศมอบหมายให้เป็นคสัโตเดียน (Custodian) เป็น

ผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจเป็นคสัโตเดียน (Custodian) 
 เอกสารใดข้างต้นท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ แนบมาพร้อมกนั

ด้วย และให้บคุคลที่อ้างอิงเอกสารดงักลา่ว หรือบคุคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนบคุคลดงักลา่วลงนามรับรอง
ความถกูต้องของค าแปลด้วย 

 ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง 
(ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพือ่ลงทะเบียน 

 
4. กำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

4.1 กำรออกเสียงลงคะแนน 
การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย  โดยให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง บริษัทจะมอบบตัร
ลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ เมื่อลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุม โดยในบตัรลงคะแนนนัน้ บริษัทจะ
พิมพ์จ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิออกเสยีง แยกรายวาระในบตัรลงคะแนน 

4.2  วิธีปฏิบัติในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 
1) กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะ

สอบถามทีป่ระชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมือไมเ่ห็นด้วยหรือ
งดออกเสยีงในวาระนัน้จะใช้วิธีลงคะแนนเสยีงแบบใช้บตัรลงคะแนนเสยีง และเจ้าหน้าทีข่องบริษัทจะรับบตัร
ลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นเพื่อน ามาใช้ในการนบัคะแนนเสยีงตอ่ไป 

2) กรณีทีผู่้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้มาประชมุแทน ให้ถือการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียง
ลงคะแนนไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะที่ผู้ เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนน
เสยีงที่ใช้นบัเป็นมติที่ประชมุ 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
 

ข้อมูลกรรมกำรอิสระเพื่อพิจำรณำเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
1.   นำยบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ48 ปี 
ทีอ่ยู ่99/188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
สว่นได้เสยีในวาระท่ีจะพิจารณา:  

 วาระท่ี 4   พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 

 วาระท่ี 5   พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 
 
2.  รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ51 ปี 
ทีอ่ยู ่20/58 หมูบ้่านแกรนด์คาแนล ถนนประชาช่ืน ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
สว่นได้เสยีในวาระท่ีจะพิจารณา:   

 วาระท่ี 5   พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 
 

3.  นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ47 ปี 
ทีอ่ยู ่21/51 หมู ่2 ถนนพทุธมณฑลสาย1 แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั กรุงเทพฯ 10170 
สว่นได้เสยีในวาระท่ีจะพิจารณา:   

 วาระท่ี 5   พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 
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เอกสารส าคญั – โปรดน ามาในวนัประชุม 

Important –Please bring this document to the Meeting  

 
    

  บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 
              BJC Heavy Industries Public Company Limited 

 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                     

Shareholder’s Registration No.  

                                             

ขา้พเจา้           สญัชาต ิ

I/We                                       Nationality                            

อยูบ่า้นเลขที ่
Address                  
 
เป็นผูถ้อืหุน้ของ  บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”)  
being a shareholder of  BJC Heavy Industries Public Company Limited (“The Company”) 

 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม      ..................................................หุน้  

holding the total amount of                    shares  
       
หุน้สามญั               ..................................................หุน้   
ordinary share                      shares  
  
หุน้บรุมิสทิธ ิ             ..................................................หุน้      
preferred share                                   shares  

 
 

 แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

Registration Form 
 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 
Annual General Meeting of Shareholders for Year 2014  

 
วนัศุกรท์ ี ่25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.  

ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ช ัน้ 4 โรงแรมแกรนด ์มลิเลนเนยีม สขุมุวทิ                                                           
เลขที ่30 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110   

on Friday, April 25, 2014 at 10.00 AM at Grand Ballroom, 4th Floor,  

Grand Millennium Sukhumvit Hotel, 30 Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Bangkok 10110  

   

    

ขา้พเจา้ …………………………………………………………………..……………… เป็นผูถ้อืหุน้ หรอื ผูรั้บมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 

 ของ บมจ. บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ี 

I/We     a shareholder or proxy holder of  

BJC Heavy Industries Pcl.  
                                               

หมายเลขบตัรประชาชน ………...…………..……………………………………… ไดม้าเขา้ร่วมประชมุดงักลา่วขา้งตน้ 

the identification number attend the above mentioned meeting.   

                                                          

                                        

 
     ลงชือ่....................................................... ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

      Sign                       Meeting Attendant 
          

     (........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 

        เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน โปรดน าเอกสารฉบบันีม้าแสดงตอ่พนกังานลงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 
         For your convenience, kindly present this document to our staff at the meeting for registration. 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

http://www.agoda.com/th-th/grand-millennium-sukhumvit-hotel/hotel/bangkok-th.html
http://www.agoda.com/th-th/grand-millennium-sukhumvit-hotel/hotel/bangkok-th.html
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
--------------------------------- 

 

 เขียนท่ี   
 วนัที่             เดือน                            พ.ศ.  

(1)  ขา้พเจา้   สัญชาติ  อยูบ่า้นเลขท่ี  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม  หุน้ 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงัน้ี  
หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
 1.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 2.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 3.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2557 ในวนัศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั้น 4 โรงแรมแกรนด ์มิลเลนเนียม สุขมุวทิ เลขท่ี 
30 ถนนสุขมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 
ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 
หมายเหตุ :  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง 

แยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 

http://www.agoda.com/th-th/grand-millennium-sukhumvit-hotel/hotel/bangkok-th.html
http://www.agoda.com/th-th/grand-millennium-sukhumvit-hotel/hotel/bangkok-th.html
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  

(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
--------------------------------- 

 
 เขียนท่ี   
 วนัที่             เดือน                            พ.ศ.  

(1)  ขา้พเจา้   สัญชาติ  อยูบ่า้นเลขท่ี  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม  หุน้ 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงัน้ี  
หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
หุน้บุริมสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้

 1.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 2.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
 3.    อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2557 ในวนัศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั้น 4 โรงแรมแกรนด ์มิลเลนเนียม สุขมุวทิ เลขท่ี 
30 ถนนสุขมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระที ่1 เร่ือง พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานในปี 2556 และรับรองรายงานประจ าปี 2556 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่2 เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 

http://www.agoda.com/th-th/grand-millennium-sukhumvit-hotel/hotel/bangkok-th.html
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 วาระที ่3 เร่ือง พจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ ปี 2556 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

 วาระที ่4 เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1. นายคิล ยงั ลี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

2. นายเชิง จิน ลี  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

3. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่5 เร่ือง พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่6 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2557 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่7 เร่ือง พจิารณาอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 
ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 
 
หมายเหตุ :  1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ในวนัศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั้น 4 
โรงแรมแกรนด ์มิลเลนเนียม สุขมุวิท เลขท่ี 30 ถนนสุขมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

--------------------------------- 
 

 วาระที ่ เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่ เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่ เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่ เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่ เร่ือง   
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 

 วาระที ่  เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ) 
ช่ือกรรมการ  

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ  

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ  

 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง   
 

http://www.agoda.com/th-th/grand-millennium-sukhumvit-hotel/hotel/bangkok-th.html
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและ 
แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
--------------------------------- 

 
 เขียนท่ี   
 วนัท่ี             เดือน                            พ.ศ.  

(1)  ข้าพเจ้า       
ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                   หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 

 (2)  ขอมอบฉนัทะให้ 
 1.    อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี  

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์   หรือ 

 2.    อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี  
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์   หรือ 

 3.    อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี  
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์    

คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2557 ในวนัศกุร์ท่ี 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สขุมุวทิ เลขท่ี 
30 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 (3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ  
 หุ้นสามญั  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั      เสียง 

  หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั      เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด  เสียง 

 
 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 

http://www.agoda.com/th-th/grand-millennium-sukhumvit-hotel/hotel/bangkok-th.html
http://www.agoda.com/th-th/grand-millennium-sukhumvit-hotel/hotel/bangkok-th.html
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 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี  ้ดงันี ้
 
 วำระที่ 1 เร่ือง พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในปี 2556 และรับรองรำยงำนประจ ำปี 2556 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

 เหน็ด้วย                       เสียง   ไม่เหน็ด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 
 วำระที่ 2 เร่ือง พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิส ำหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2556 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

 เหน็ด้วย                       เสียง   ไม่เหน็ด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 

 วำระที่ 3 เร่ือง พจิำรณำอนุมัตจิัดสรรก ำไรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลประกอบกำร  
ปี 2556 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

 เหน็ด้วย                       เสียง   ไม่เหน็ด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 

 วำระท่ี 4 เร่ือง พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เหน็ด้วย                       เสียง   ไม่เหน็ด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
4. นายคลิ ยงั ลี 
 เหน็ด้วย                  เสียง   ไม่เหน็ด้วย                   เสียง   งดออกเสียง                     เสียง 

5. นายเชิง จิน ลี  
 เหน็ด้วย                  เสียง   ไม่เหน็ด้วย                   เสียง   งดออกเสียง                     เสียง 

6. นายบญุช่วย ก่อกิจโรจน์ 
 เหน็ด้วย                  เสียง   ไม่เหน็ด้วย                   เสียง   งดออกเสียง                     เสียง 

 
 วำระท่ี 5 เร่ือง พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2557 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

 เหน็ด้วย                       เสียง   ไม่เหน็ด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 

 วำระที่ 6 เร่ือง พจิำรณำอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2557 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

 เหน็ด้วย                       เสียง   ไม่เหน็ด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
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 วำระที่ 7 เร่ือง พจิำรณำอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

 เหน็ด้วย                       เสียง   ไม่เหน็ด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองทีร่ะบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิ
ข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ( )  ( ) 
 
 
หมำยเหตุ :  1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศ  และแต่งตัง้ให้ 

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมหนงัสือมอบฉันทะคือ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน) 
 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในวนัศกุร์ท่ี 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 4 
โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สขุมุวิท เลขท่ี 30 ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึ
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

--------------------------------- 
 
 วำระที่ เร่ือง   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

 เหน็ด้วย                       เสียง   ไม่เหน็ด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 
 วำระที่ เร่ือง   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

 เหน็ด้วย                       เสียง   ไม่เหน็ด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 
 วำระที่ เร่ือง   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

 เหน็ด้วย                       เสียง   ไม่เหน็ด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 
 วำระที่ เร่ือง   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

 เหน็ด้วย                       เสียง   ไม่เหน็ด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 
 วำระที่ เร่ือง   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

 เหน็ด้วย                       เสียง   ไม่เหน็ด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 
 
 วำระท่ี  เร่ือง พจิำรณำแต่งตัง้กรรมกำร (ต่อ) 

ช่ือกรรมการ  
 เหน็ด้วย                       เสียง   ไม่เหน็ด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 

ช่ือกรรมการ  
 เหน็ด้วย                       เสียง   ไม่เหน็ด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 

ช่ือกรรมการ  
 เหน็ด้วย                       เสียง   ไม่เหน็ด้วย                       เสียง   งดออกเสียง                      เสียง 

http://www.agoda.com/th-th/grand-millennium-sukhumvit-hotel/hotel/bangkok-th.html
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี และ/หรือ งบการเงนิ 

บริษัท บีเจซี เฮฟวี ่อนิดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
(กรุณากรอกรายละเอียดดา้นล่าง แลว้ส่งโทรสารไปยงัหมายเลข 0-3889-3711 หรือ  

ยืน่ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีรับลงทะเบียน บริเวณหนา้สถานท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2556) 

 

เรียน  เลขานุการบริษทั 

 

ขา้พเจา้   

ท่ีอยู ่  

 รหสัไปรษณีย ์ 
  

 มีความประสงคข์อรับเอกสารดงัต่อไปน้ี ในรูปแบบหนงัสือ (กรุณาท าเคร่ืองหมายในช่องส่ีเหล่ียม) 

  รายงานประจ าปี 2556 

  งบการเงินประจ าปี 2556 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

 

แผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

บริษัท บีเจซี เฮฟวี ่อนิดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั้น 4 โรงแรมแกรนด ์มิลเลนเนียม สุขมุวทิ 

เลท่ี 30 ถนนสุขมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์0-2204-4000 

 

 

 

 

 

 


